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  سخن ناشر
 معاصـر  اتيادب از را داستان و رمان اگر که بس نيهم رمان تياهم در

 .مانـد  نخواهـد  يبـاق  معاصـر  اتيـ ادب نام به يزيچ اساسا گريد ،ميکن جدا
 تر يغن به رمان .است فرهنگ تبادل و انتقال يبرا انسان منتخب زبان رمان،

 او شـده  يغنـ  يزندگ حاصل زين خود و کنديم کمک انسان اتيتجرب شدن
ـ  اتيـ ادب و فرهنگ اقتدار نشانه رمان. باشد يم  از ديشـا . اسـت  ملـت  کي

 :ديفرما يم صراحت با انقالب فرزانه و شمندياند رهبر که روست نيهم
 توانـد  ينم ،يفرهنگ محصوالت و هيداع نيا با و فرهنگ نيا با رانيا«

 گسترش و ماند يم رمان ... بشود ديبا باالخره کار نيا ندهد؛ ليتحو رمان

ـ ر و العـاده  فـوق  فيتوصـ  و نيـي تب و دارد هـم  ـ ا شـما . دارد هـم  زي  ني
 شـود  نمي اصال ... د؟يينما دايپ ديتوان يم گريد هنر کدام در را اتيخصوص

 هـم  رود، يمـ  جـا  همه هم شود، يم ترجمه هم کرد؛ دايپ يزيچ رمان هيشب
  . »شود ينم کهنه هم ماند، مي

 ت،يوال يعظما مقام مانهيحک سخنان ياصل مخاطبان از يکي ترديد بي

 را تيـ ظرف و گـاه يجا نيا رمان. هستند هيعلمي ها حوزه يفضال و طالب

 در گـسترش  قابـل  و متنـوع  مانـدگار،  رگذار،يتأثي ابزار عنوان به که دارد



  دوبارهيفرصت  ♦  ۶

 .رديگ قراري اسالم و يانسان يمتعال اهداف شبرديپ خدمت در عالم، سراسر
 انقـالب  رصـدو  راه ،رمان نگارش با و گرفت دست به قلم دينبا چرا پس

  نمود؟ هموار ها  ملت و کشورها گريد به را ياسالم شکوهمند
 يهـا  حـوزه  يفضال و طالب از يبرخ که است يمدت بحمدهللا اکنون

ـ ا بـا  و اند گام نهاده رمان نگارش عرصهبه  هيعلم ـ ز مـدت  کـه  ني  از يادي

 بـه  نـسبت  اند توانسته يخوب به اما ،گذرد ينم آنان يهنر و يفرهنگ تالش

  .گمارند همت ريتقد خور در يارآث خلق
 نـاب  اسـالم  معـارف  نـشر  يبـرا  کـه » يـة العالم يالمـصطف  ةجامعـ «

 سيتأسـ  را |يالمـصطف  نشر و ترجمه يالملل  نيب مرکز |يمحمد
 فرزانه رهبر فراخوان به يعمل پاسخکه در راستاي  دارد افتخار است، کرده

 يها رمان نتشارا رهگذر از و ورزد مبادرت يهنر اثر نيا چاپ به انقالب،
 نـاب  معارف و فرهنگ با ياسالم رانيا برومند جوانان ييآشنا نهيزم ،ينيد

 .آورد فراهمرا  ياسالم انقالب و اسالم
 يآقـا  جنـاب ي، گرام فاضل قلم به دوباره يفرصت عنوان با حاضر اثر
 در است يکوشش قم، هيعلم حوزه آموختگان دانش از) عيتش(يبسطام حسن

 .يمتعال اهداف نيا از يبخش رساندن ثمر به
ـ ا نـشر  در که را يزانيعز همه تالش ميدان   میالزم انيپا در  کتـاب  ني

 ميبخوان ياري به را معرفت و فضل ارباب گزارده، سپاس اند، داشته يسهم
  .گردانند مند بهره شيخو سازنده يها دگاهيد از را ما تا

bastami110@yahoo.com )ارتباط با مولف (  
  

  المللي مرکز بين 
  |ترجمه و نشر المصطفي  


